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• Polis, Kararın bir kopyasını veri tabanında saklar.
• Herhangi bir ateşli silahınız varsa, bunu polise
vermek zorundasınız. Bir ateşli silaha sahip olma
ruhsatınız veya izniniz, geçici Kararla otomatik olarak
askıya alınır ve bir nihai Kararla kaldırılır.
• Karar süresi bittikten 10 yıl sonrasına kadar size yeni
bir ateşli silah ruhsatı verilemez.
• Karar kaldırılırsa ruhsat için başvurabilirsiniz.
• Böyle bir Karar, güvenlik görevlisi olarak çalışma
ruhsatlarını ve güvenlik kontrolü gerektiren diğer
işleri de etkileyebilir.
• Karar çocukları da içeriyorsa, Çocuklar ve Gençler
Komisyonu’na haber verilebilir. Çocuklarla
teması gerektiren bir işte çalışma yeteneğinizi de
etkileyebilir.

BİR KARARI ÇİĞNERSENİZ NE OLUR?
AVOlar, Mahkeme Kararlarıdır. Kararın bir koşulunu
çiğnediğiniz iddia edilirse, ceza gerektiren bir suçla
suçlanabilirsiniz. Kefaletle serbest bırakılmanız, özellikle
bu çiğnemenin şiddet içerdiği iddia ediliyorsa ve siz
geçmişte de şiddet kullanmışsanız, sizin için zor olabilir.
Bir Kararı çiğnemekten suçlu bulunursanız, sabıka alma
olasılığınız vardır.
Bir Kararı şiddet içerecek şekilde çiğnemekten suçlu
bulunursanız, hapis cezası alma olasılığınız vardır.
Bir kararı çiğnemenin en büyük cezası 5,500 dolar
para cezası ve/veya iki yıla kadar hapis cezasıdır.*
Kararı çiğnemenize neden olacak bir şey yapmanız
için korunan kişi sizi davet etmiş olsa bile, bir AVO’yu
çiğnemekten yine de suçlu bulunabilirsiniz. Bu nedenle,
sizinle korunan kişi arasındaki koşullar değişse bile,
yeniden mahkemeye gidip kararın değiştirilmesi veya
iptal edilmesi için başvurmanız çok önemlidir. Karar,
korunan kişinin bilgisi dışında değiştirilemez veya iptal
edilemez.

Turkish

HUKUKSAL YARDIM ALINABİLİR Mİ?
Bu davalardaki sanıkları temsil etmek üzere hukuksal
yardım genellikle mevcut değildir. Kişisel Şiddeti
Önleme (APV) veya Kişisel Ev İçi Şiddeti Önleme (ADV)
davalarında sanıklar için hukuksal yardım, sadece sanık
aynı tarafları içeren başka ADV davalarında koruma
istiyorsa veya olağanüstü koşullar bulunuyorsa,
mevcuttur.
Olağanüstü koşullar, sizin de ev içi şiddet kurbanı
olmanız gibi durumları içerebilir. Emin olmak üzere
hukuksal yardım için başvurmak isteyebilirsiniz. Karara
karşı çıkmanın başarılı olacağına dair bir beklenti yoksa,
hukuksal yardım verilmeyecektir.

DAHA FAZLA BİLGİYİ NEREDEN
ALABİLİRİM?
Ne yapacağına karar vermeden önce hukuksal tavsiye
almak iyi bir fikirdir. Şuralardan bilgi alabilirsiniz:
(NSW’in her yerinden yerel telefon ücreti karşılığı) 1300 888
529 numaralı telefondan LawAccess NSW.
LawAccess NSW, hukuksal yardım sağlayan ücretsiz bir
hükümet telefon hizmetidir. Sizi bir avukata da havale
edebilir.
Veya yerel mahkemenizdeki Sicil Müdürü ile ilişkiye geçin.
Duyma/konuşma engelliler?
Duyma/konuşma engeliniz varsa, 133 677 numaralı
telefondan Ulusal İletişim Servisi’ni (NRS) arayarak
bizimle ilişkiye geçebilirsiniz.
Bu yayın yasalar için genel bir rehber olarak hazırlanmıştır.
Yasal tavsiye olarak değerlendirilmemelidir ve kendi özel
durumunuzla ilgili bir avukatla konuşmanız önerilir.
Burada yer alan bilgiler basıldığı tarihte doğru olmakla
birlikte zaman içerisinde değişebilir.
Ayrıntılı bilgi için LawAccess NSW ile1300 888 529
numaradan bağlantı kurunuz.

*Haziran 2010’da geçerli olan cezalar.
Bu broşürün kopyalarını edinmek için publications@legalaid.nsw.gov.au
adresine elektronik posta gönderin veya 9219 5028 numaralı telefonu arayın.
www.legalaid.nsw.gov.au sitesinde mevcuttur.
Nov 2011
Translated by Commercial Translation Centre

Sanıklar için bilgiler

BİRİSİ MAHKEMEDEN SİZİN ALEYHİNİZE
AVO ÇIKARTMAK MI İSTİYOR?
Bu broşür, ev içi şiddet davalarındaki sanıklar içindir.
Sanık, aleyhine karar çıkartılması istenen veya karar
çıkartılan kişidir. Ne yapacağınıza karar vermeden önce,
mahkemelerin Şiddeti Önleme Kararı vermelerinin
temelini ve Kararın çıkartılmasının sonuçlarını
anlamanız gerekir.
Mahkemelerde kullanılan kimi hukuksal terimleri
anlamak yararlı olur.

AVO NEDİR?
AVOlar, insanları korumak için mahkemelerin verdiği
kararlardır. AVOlar, sanıklara belirli şeyleri yapmamaları
emrini vererek insanları korur. AVO, sanıkların
yapmamaları gereken bir takım şeyleri sıralar. Sanıklar
mahkemenin verdiği Kararlara uymak zorundadır. İki tür
AVO vardır:

EV İÇİ ŞİDDETİ ÖNLEME KARARLARI
VEYA ADVO’LAR
Ev İçi Şiddeti Önleme Kararı (ADVO), davadaki kişiler
akraba ise veya ev içi ilişkileri varsa veya çok yakın ilişki
içinde iseler, verilebilir.

KİŞİSEL ŞİDDETİ ÖNLEME KARARLARI
VEYA APVO’LAR
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ŞİDDETİ ÖNLEME
KARARLARI (AVO)

Kişisel Şiddeti Önleme Kararı veya APVO, davadaki
kişilerin akraba olmamaları veya ev içi ilişki ya da çok
yakın ilişki içinde olmamaları durumunda, örneğin
komşu olmaları durumunda, verilir.

KİM KİMDİR?
Sanık
Aleyhinde bir Karar çıkartılması istenen veya karar
verilen kişi.

Korunan Kişi
Korunması için bir Karar çıkarılması istenen veya
karar verilen kişi.

Başvuru Sahibi
Mahkemeden bir Karar vermesini isteyen kişi,
başvuru sahibidir. Bu, Kararı isteyen kişi veya onun
adına hareket eden bir polis memuru olabilir.
Başvuru sahibi, bir AVO için Başvuru çıkaran bir
Sicil Müdürü’ne başvuruda bulunarak dava işlemini
başlatır. Başvuru sahibi bir polis memuru ise, polis
savcısı mahkeme huzuruna çıkacaktır.

MAHKEME NE ZAMAN BİR
KARAR VEREBİLİR?

etmek zorunda değilsiniz. Buna, itiraf etmeden rıza
gösterme denir.

Bir Yargıç şu durumlarda Şiddeti Önleme Kararı verebilir:

Bir Kararın verilmesinin sonuçlarını, özellikle başvuruda
belirtilen iddiaları kabul etmiyorsanız, dikkatle göz
önüne almalısınız. Bir Karar çıkartılmışsa ve bu kararı
çiğnediğiniz daha sonra iddia edilirse, ceza gerektiren bir
suçla suçlanabilirsiniz. VEYA

• Sanık Kararın çıkmasına razı olursa veya;
• ifadeler dinlenir ve korunan kişinin, Kararın
çıkmasını haklı kılacak şiddetten, gözdağından veya
izlenmekten korktuğu kanıtlanırsa;
• korunan kişinin geçmişte sanık tarafından şiddete
uğradığına ve sanık tarafından yeniden şiddete
uğrayabileceğine dair yeterli kanıt varsa.

Gözdağı vermek, taciz etmeyi, rahatsız etmeyi,
korunan kişinin kendi güvenliği veya kendisiyle ev
içinde ilişkisi olan başka bir kişinin güvenliği için
korku çekmesine neden olmayı veya mala zarar
vermeyi içerir.
Mahkeme, bir sanık ev içi şiddet suçu veya gözdağı
verme suçu ya da takip etme suçu ile suçlanmışsa veya
bu suçlardan suçlu bulunmuşsa ya da suçlu olduğunu
kabul etmişse, Kararın gerekmediği kanısı edinmemesi
durumunda, bir Karar çıkarmak zorundadır.

2. Karara rıza göstermemek. Kararın çıkmasını kabul
etmiyorsanız, mahkeme, tanıkları dinlemek üzere davayı
başka bir güne erteleyecektir. Duruşmada, başvuru
sahibine veya tanıklara siz de soru sorabilirsiniz. Ayrıca
siz de ifade verebilirsiniz ve başvuru sahibi (veya
avukatı ya da polis savcısı) size sorular sorabilir. Başvuru
sahibinin, Kararın çıkartılması için yargıcı inandırması
gerekecektir.
Bir kararın çıkartılmasına rıza göstermezseniz,
Mahkeme, dava dinlenene kadar bir Geçici Karar
çıkarabilir. Mahkeme ayrıca, yürürlükte olan herhangi
bir Aile Hukuku Kararını da göz önüne alabilir.

NE YAPABİLİRSİNİZ?

Yargıcın bir Geçici veya Rıza ile verilen bir Karar gibi
başka bir Karar vermesinden sonra, size Kararın bir
kopyası tebliğ edilecektir. Bundan sonra karar
yürürlüğe girer.

İki seçeneğiniz vardır:

GİDERLER

1. Karara rıza göstermek. Kabul ediyorsanız, Karar
hemen uygulamaya girecek ve ne kadar süre için kabul
etmişseniz o kadar devam edecektir. Kararı çiğneme
suçundan suçlanmadığınız sürece mahkemeye geri
gelmeniz gerekmez. Karara rıza göstermekle, başvuru
sahibinin meydana geldiğini söylediği şeyleri kabul

Aleyhinize bir Karar başvurusuna karşı savunma
yapıyorsanız ve Karar çıkartılırsa, başvuru sahibinin
giderlerini ödemek zorunda kalmanız mümkündür.
Bu genellikle, başvuru sahibi bir avukat tarafından
temsil ediliyorsa meydana gelir.

KARARDA NE TÜR KOŞULLAR YER
ALABİLİR?
Bir Karar çıkartılmışsa, bu karar, şu davranışları
yasaklayan üç standart koşulu içerecektir:
• Saldırmak, rahatsız etmek, taciz etmek, tehdit etmek
veya korunan kişinin işlerine karışmak;
• Korunan kişiye gözdağı vermek;
• Korunan kişiyi takip etmek.
Bu üç zorunlu koşul, korunan kişi ile ev içi ilişkisi olan
herkes için de geçerlidir. Ayrıca, şu tür davranışları
yasaklayan başka koşullar da karar kapsamına alınabilir:
• Korunan kişiye yaklaşmak;
• Korunan kişinin yaşayabileceği, çalışabileceği veya
gidebileceği yerlere yaklaşmak veya girmek;
• İçki içtikten veya uyuşturucu madde aldıktan
sonra, korunan kişiye veya bulunabileceği yerlere
yaklaşmak;
• Sanığın ateşli silahlara erişimini engellemek veya
kısıtlamak;
• Mala zarar vermek;
• Taraflarca üzerinde anlaşmaya varılan veya
mahkemenin kararlaştırdığı diğer koşullar.
Bu Kararlar, korunan kişiyle ev içi ilişkisi olan herkesi de
kapsayabilir.
Bu Kararlar, çocuklarınızla zaman geçirme yeteneğinizi
de etkileyebilir. Çocuklarınızla zaman geçirmeniz için
sahip olduğunuz var olan Aile Hukuku Kararlarının
değiştirilmesi veya askıya alınması mümkündür. Korunan
kişi ile ortak çocuklarınız varsa, yasal tavsiye almanız çok
önemlidir.

BİR KARARIN ÇIKARILMASININ
SONUÇLARI NELERDİR?
Kararın kendisi bir suç sabıkası değildir. Karar çıkarıldığı
takdirde bir suç sabıkanız olmayacaktır. Ancak, başka
sonuçları olduğunu bilmeniz önemlidir:

KİM KİMDİR?
Sanık
Aleyhinde bir Karar çıkartılması istenen veya karar
verilen kişi.

Korunan Kişi
Korunması için bir Karar çıkarılması istenen veya
karar verilen kişi.

Başvuru Sahibi
Mahkemeden bir Karar vermesini isteyen kişi,
başvuru sahibidir. Bu, Kararı isteyen kişi veya onun
adına hareket eden bir polis memuru olabilir.
Başvuru sahibi, bir AVO için Başvuru çıkaran bir
Sicil Müdürü’ne başvuruda bulunarak dava işlemini
başlatır. Başvuru sahibi bir polis memuru ise, polis
savcısı mahkeme huzuruna çıkacaktır.

MAHKEME NE ZAMAN BİR
KARAR VEREBİLİR?
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belirtilen iddiaları kabul etmiyorsanız, dikkatle göz
önüne almalısınız. Bir Karar çıkartılmışsa ve bu kararı
çiğnediğiniz daha sonra iddia edilirse, ceza gerektiren bir
suçla suçlanabilirsiniz. VEYA

• Sanık Kararın çıkmasına razı olursa veya;
• ifadeler dinlenir ve korunan kişinin, Kararın
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• Korunan kişiyi takip etmek.
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herkes için de geçerlidir. Ayrıca, şu tür davranışları
yasaklayan başka koşullar da karar kapsamına alınabilir:
• Korunan kişiye yaklaşmak;
• Korunan kişinin yaşayabileceği, çalışabileceği veya
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• İçki içtikten veya uyuşturucu madde aldıktan
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kısıtlamak;
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mahkemenin kararlaştırdığı diğer koşullar.
Bu Kararlar, korunan kişiyle ev içi ilişkisi olan herkesi de
kapsayabilir.
Bu Kararlar, çocuklarınızla zaman geçirme yeteneğinizi
de etkileyebilir. Çocuklarınızla zaman geçirmeniz için
sahip olduğunuz var olan Aile Hukuku Kararlarının
değiştirilmesi veya askıya alınması mümkündür. Korunan
kişi ile ortak çocuklarınız varsa, yasal tavsiye almanız çok
önemlidir.

BİR KARARIN ÇIKARILMASININ
SONUÇLARI NELERDİR?
Kararın kendisi bir suç sabıkası değildir. Karar çıkarıldığı
takdirde bir suç sabıkanız olmayacaktır. Ancak, başka
sonuçları olduğunu bilmeniz önemlidir:
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• Polis, Kararın bir kopyasını veri tabanında saklar.
• Herhangi bir ateşli silahınız varsa, bunu polise
vermek zorundasınız. Bir ateşli silaha sahip olma
ruhsatınız veya izniniz, geçici Kararla otomatik olarak
askıya alınır ve bir nihai Kararla kaldırılır.
• Karar süresi bittikten 10 yıl sonrasına kadar size yeni
bir ateşli silah ruhsatı verilemez.
• Karar kaldırılırsa ruhsat için başvurabilirsiniz.
• Böyle bir Karar, güvenlik görevlisi olarak çalışma
ruhsatlarını ve güvenlik kontrolü gerektiren diğer
işleri de etkileyebilir.
• Karar çocukları da içeriyorsa, Çocuklar ve Gençler
Komisyonu’na haber verilebilir. Çocuklarla
teması gerektiren bir işte çalışma yeteneğinizi de
etkileyebilir.

BİR KARARI ÇİĞNERSENİZ NE OLUR?
AVOlar, Mahkeme Kararlarıdır. Kararın bir koşulunu
çiğnediğiniz iddia edilirse, ceza gerektiren bir suçla
suçlanabilirsiniz. Kefaletle serbest bırakılmanız, özellikle
bu çiğnemenin şiddet içerdiği iddia ediliyorsa ve siz
geçmişte de şiddet kullanmışsanız, sizin için zor olabilir.
Bir Kararı çiğnemekten suçlu bulunursanız, sabıka alma
olasılığınız vardır.
Bir Kararı şiddet içerecek şekilde çiğnemekten suçlu
bulunursanız, hapis cezası alma olasılığınız vardır.
Bir kararı çiğnemenin en büyük cezası 5,500 dolar
para cezası ve/veya iki yıla kadar hapis cezasıdır.*
Kararı çiğnemenize neden olacak bir şey yapmanız
için korunan kişi sizi davet etmiş olsa bile, bir AVO’yu
çiğnemekten yine de suçlu bulunabilirsiniz. Bu nedenle,
sizinle korunan kişi arasındaki koşullar değişse bile,
yeniden mahkemeye gidip kararın değiştirilmesi veya
iptal edilmesi için başvurmanız çok önemlidir. Karar,
korunan kişinin bilgisi dışında değiştirilemez veya iptal
edilemez.

Turkish

HUKUKSAL YARDIM ALINABİLİR Mİ?
Bu davalardaki sanıkları temsil etmek üzere hukuksal
yardım genellikle mevcut değildir. Kişisel Şiddeti
Önleme (APV) veya Kişisel Ev İçi Şiddeti Önleme (ADV)
davalarında sanıklar için hukuksal yardım, sadece sanık
aynı tarafları içeren başka ADV davalarında koruma
istiyorsa veya olağanüstü koşullar bulunuyorsa,
mevcuttur.
Olağanüstü koşullar, sizin de ev içi şiddet kurbanı
olmanız gibi durumları içerebilir. Emin olmak üzere
hukuksal yardım için başvurmak isteyebilirsiniz. Karara
karşı çıkmanın başarılı olacağına dair bir beklenti yoksa,
hukuksal yardım verilmeyecektir.

DAHA FAZLA BİLGİYİ NEREDEN
ALABİLİRİM?
Ne yapacağına karar vermeden önce hukuksal tavsiye
almak iyi bir fikirdir. Şuralardan bilgi alabilirsiniz:
(NSW’in her yerinden yerel telefon ücreti karşılığı) 1300 888
529 numaralı telefondan LawAccess NSW.
LawAccess NSW, hukuksal yardım sağlayan ücretsiz bir
hükümet telefon hizmetidir. Sizi bir avukata da havale
edebilir.
Veya yerel mahkemenizdeki Sicil Müdürü ile ilişkiye geçin.
Duyma/konuşma engelliler?
Duyma/konuşma engeliniz varsa, 133 677 numaralı
telefondan Ulusal İletişim Servisi’ni (NRS) arayarak
bizimle ilişkiye geçebilirsiniz.
Bu yayın yasalar için genel bir rehber olarak hazırlanmıştır.
Yasal tavsiye olarak değerlendirilmemelidir ve kendi özel
durumunuzla ilgili bir avukatla konuşmanız önerilir.
Burada yer alan bilgiler basıldığı tarihte doğru olmakla
birlikte zaman içerisinde değişebilir.
Ayrıntılı bilgi için LawAccess NSW ile1300 888 529
numaradan bağlantı kurunuz.

*Haziran 2010’da geçerli olan cezalar.
Bu broşürün kopyalarını edinmek için publications@legalaid.nsw.gov.au
adresine elektronik posta gönderin veya 9219 5028 numaralı telefonu arayın.
www.legalaid.nsw.gov.au sitesinde mevcuttur.
Nov 2011
Translated by Commercial Translation Centre

Sanıklar için bilgiler

BİRİSİ MAHKEMEDEN SİZİN ALEYHİNİZE
AVO ÇIKARTMAK MI İSTİYOR?
Bu broşür, ev içi şiddet davalarındaki sanıklar içindir.
Sanık, aleyhine karar çıkartılması istenen veya karar
çıkartılan kişidir. Ne yapacağınıza karar vermeden önce,
mahkemelerin Şiddeti Önleme Kararı vermelerinin
temelini ve Kararın çıkartılmasının sonuçlarını
anlamanız gerekir.
Mahkemelerde kullanılan kimi hukuksal terimleri
anlamak yararlı olur.

AVO NEDİR?
AVOlar, insanları korumak için mahkemelerin verdiği
kararlardır. AVOlar, sanıklara belirli şeyleri yapmamaları
emrini vererek insanları korur. AVO, sanıkların
yapmamaları gereken bir takım şeyleri sıralar. Sanıklar
mahkemenin verdiği Kararlara uymak zorundadır. İki tür
AVO vardır:

EV İÇİ ŞİDDETİ ÖNLEME KARARLARI
VEYA ADVO’LAR
Ev İçi Şiddeti Önleme Kararı (ADVO), davadaki kişiler
akraba ise veya ev içi ilişkileri varsa veya çok yakın ilişki
içinde iseler, verilebilir.

KİŞİSEL ŞİDDETİ ÖNLEME KARARLARI
VEYA APVO’LAR
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ŞİDDETİ ÖNLEME
KARARLARI (AVO)

Kişisel Şiddeti Önleme Kararı veya APVO, davadaki
kişilerin akraba olmamaları veya ev içi ilişki ya da çok
yakın ilişki içinde olmamaları durumunda, örneğin
komşu olmaları durumunda, verilir.
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